PROSJEKTMANDAT
Prosjektfase
Felles landbruksstrategi for
Vesterålen
Kort beskrivelse av prosjektet.
En felles landbruksstrategi for Vesterålen skal finne gode tiltak som
kommunene kan gjennomføre hver for seg og/eller i fellesskap for å
styrke og videreutvikle Vesterålen som matregion.

Utarbeidet av Næringssjef i Andøy kommune Brita Erlandsen i samarbeid med Ellen Mari
Winther Hadsel kommune, Ingrid Amundsen Sortand kommune og Åsa Elvik Bø kommune

Dato: 01.03.18

1. Status

Landbruket er ei viktig næring i Vesterålen, både for bosetting og sysselsetting. Lokalmat og
nisjeproduksjon er viktige bidrag fra landbruket. Landbruket er også med på å forme
kulturlandskapet – som er en ressurs særlig for reiselivsnæringa. Gjengroing er en av flere
konsekvenser som ytterligere nedgang i landbruket vil kunne føre til mer av.
Matbehovet i verden øker, og det er en hyppig framsatt hypotese at vi kommer til å være mer
avhengig av matproduksjon basert på egne ressurser i framtida. Likevel ser vi at distriktslandbruket i
Norge er utsatt for press. Vi risikerer ytterligere nedgang i antallet produsenter om vi ikke finner de
gode strategiene for å møte denne utviklinga. Ambisjonen må være at flere blir interesserte i å drive
matproduksjon i Vesterålen basert på de rike naturressursene her.
Areal og produksjon er noenlunde stabilt i regionen, men antallet bruk går ned i alle kommuner.
Flere av kommunene i Vesterålen står overfor generasjonsskifter de kommende årene. Stortinget har
vedtatt et mål om at norsk matproduksjon skal økes, og Nordland Fylkeskommunen har starta
arbeidet med en regional landbruksplan. Ett av målene er at den regionale planen skal være med å
styrke de fortrinnene arktisk landbruk faktisk har.
2. Mål og rammer
Effektmål
En felles landbruksstrategi for Vesterålen som skal finne gode tiltak som kommunene kan
gjennomføre hver for seg og/eller i fellesskap for å øke matproduksjonen og styrke og videreutvikle
landbruket i Vesterålen.
Resultatmål
Tiltak som bidrar til økt matproduksjon i Vesterålen
Tiltak for aktivt jordvern og øke omfanget av dyrka mark
Tiltak for å øke omfanget av småskala matproduksjon

3. Organisasjon
Oppdragsgiver: Vesterålen regionråd
Styringsgruppe: oppnevnes av kommunene, samt representanter fra landbruksnæringen (faglag)
Vertskapskommune: Andøy kommune
Prosjekteier: programleder Samskap
Prosjektleder: innleid
Arbeidsgruppe: 1 landbruksfaglig representant fra hver kommune, forslag i siste møte:
Bø: Tor Andersen
Hadsel: Ellen Marie Winther
Sortland: Ingrid Amundsen
Lødingen: Tom Roger Hansen
Øksnes: representant fra Øksnes
Andøy: Astrid Gabrielsen
Prosjektleder vil jobbe interkommunalt og er lokalisert i Andøy etter vertskapsmodellen.
En detaljert prosjektplan/strategi jobbes frem av prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppen.

4. Prosjektperiode
Oppstart når prosjektleder er engasjert.
Varighet: 18 mndr*
I den opprinnelige skissen er det lagt til grunn 9 mndr heltid, nå foreslås det å forlenge perioden slik
at PL kan jobbe 50/50 med dette prosjektet og et landbruksprosjekt for Andøy.

5. Ressursbruk
Følgende avtaler/vedtak må være på plass før oppstart av prosjektet:
Avtaler om landbruksfaglig innsats skal skrives med hver kommune, 10 dagsverk pr kommune
Vedtakt om finansiering kr 90.000 pr kommune, totalt kr 210.000.
Kostnader

Beløp

Lønn prosjektleder
Abonnement "ringvirkning"
Reise og opphold
Konferanse
Personalinnsats kommuner
Sum

Kommentarer
50 % av årslønn 500.000 i 18 mndr inkl sosiale
500 000 utgifter
30 000 5000 pr kommune
40 000
20 000 Nettoutgift (forutsetter deltakeravgift)
210 000 10 dagsverk(landbruksfaglig) pr kommune a 500/t
800 000

Finansiering
Eksern finansiering (innvilget av FM)
Egeninnsats kommuner
Kommunal egenandel
Sum

400 000
210 000 10 dagsverk(landbruksfaglig) pr kommune a 500/t
190 000 Kr 30.000 pr kommune
800 000

*Det foreslås at Samskap igangsetter et landsbruksprosjekt der prosjektleder kan jobbe 50% med
dette.

